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Hoje...
... o Trenzinho da Cantareira, imortalizado na memória paulistana com a canção 

“Trem das Onze” de Adoniran Barbosa, saiu de cena em 1964. Na década de 70, o 
Metrô chegaria a Zona Norte, trazendo muito desenvolvimento para a região.  Na mes-
ma região onde no passado estava a Estação Areial, hoje temos a Estação Carandiru. 
Em todo seu entorno, além de todo o desenvolvimento urbano, temos hoje o Parque da 
Juventude, uma unidade ETEC e a Biblioteca São Paulo.
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Ontem...
... o desenvolvimento dos transportes na Zona Norte tem um capítulo especial com 

o Tramway da Cantareira, conhecido como Trenzinho da Cantareira. Construído em 
1893, sua função original era transportar materiais de construção para uma adutora 
que traria água do reservatório local, para os bairros próximos. Seu trajeto abrangia do 
Pari até o Tremembé. A partir de 1895, o trem começou a transportar pessoas para via-
gens de lazer. A foto, de Antônio Aguillar, registra a Estação Areial, que ficava na região 
do Carandiru. O Trenzinho da Cantareira, foi extinto em 1964, quando começavam as 
primeiras tratativas para a construção do Metrô, assim como as obras da Ponte Cruzeiro 
do Sul-Jornalista Ary Silva.

Dia Mundial do Meio Ambiente faz 50 anos com grandes desafios
No dia 5 de junho de 1972, 

em Estocolmo, era ins tituído 
o Dia Mundial do Meio Am-
biente. Os efeitos das emis-
sões de CO2 já atingiam níveis 
preocupantes e a Conferência 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) ocorrida na 
capital sueca, sob o título O 
Homem e o Meio Ambiente, foi 
o primeiro alerta que se acen-
deu para o mundo.

Neste ano, o Governo da 
Suécia será o anfitrião do 
Dia Mundial do Meio Am -
biente 2022, em parceria com 
o Programa das Na ções Uni-
das para o Meio Am biente 
(PNUMA). Com o mote Uma 
Só Terra, o evento destaca 
a necessidade de se viver de 
forma sustentável em har-
monia com a natureza, pro-
movendo transformações, a 

partir de políticas públicas e 
das nossas escolhas, rumo a 
estilos de vida menos poluen-
tes e mais verdes.

“Como uma anfitriã orgu-
lhosa do Dia Mundial do Meio 
Ambiente 2022, a Sué cia 

destaca as preocupações am-
bientais mais urgentes e 
apresenta as iniciativas do 
nosso país e os esforços glo-
bais para enfrentar as cri-
ses do clima e da natureza. 
Convidamos comunidades de 

todo o mundo a participar das 
importantes discussões e ce-
lebrações”, disse o minis tro 
de Meio Ambiente e Clima 
e vice-primeiro mi nistro da 
Sué cia, Per Bolund.

Entretanto, mesmo após 

cinco décadas, pouca coisa 
mudou. Ainda observamos de 
perto, as mudanças climáticas 
e, infelizmente, estamos so-
frendo diretamente com todo 
o impacto negativo que o ho-
mem causa ao planeta. Fato 
é que não podemos só obser-
var as mudanças, devemos 
buscar melhorias, como: não 
realize podas ilegais e nun-
ca desmate uma área; nun-
ca coloque lixo em rios, lagos 
e outros ambientes aquáticos 
e, principalmente, preserve a 
mata em volta desses locais, 
para não causarem erosão e 
assoreamento; não jogue lixo 
no chão, importando-se sem-
pre com o destino adequado 
dele, pois, separar o lixo re-
ciclável é importante para di-
minuir a quantidade de lixo 
nas grandes cidades.
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Dia Mundial do Meio Ambiente 2022 celebrado na Suécia

Exposição Memórias do 
Futuro mostra a luta por 

direitos da população negra 

A partir do dia 4 de ju-
nho a exposição Memórias 
do Futuro: Cidadania Negra, 
An tirracismo e Resistência, 
estará disponivel ao público 
no Memorial da Resistência, 
instituição da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo. A 
mostra traz um resgate das 
lutas pelos direitos da popu-
lação negra no estado de São 
Paulo do período de 1888 até 
os dias de hoje, por meio de 
450 materiais entre fotos, car-
tazes e documentos além da 
participação de artistas como 
Bruno Baptistelli, Geraldo 
Filme, João Pinhei ro, Moisés 
Patrício, No Mar tins, Renata 
Felinto, Sidney Amaral, Wag-
ner Celestino e Soberana Ziza.

O evento é gratuito e tem 
curadoria do sociólogo e escri-
tor Mário Augusto Medeiros 
da Silva, com apoio da pesqui-
sa documental feita pela his-
toriadora Pâmela de Almeida 
Resende e pela pesquisadora 
do Memorial da Resistência, 
Carolina Jun queira Faustini. 
A exposição é baseada nas lu-
tas lideradas pela população 
negra brasileira e traz à tona 
a persistência do associativis-
mo negro em suas formas de 
resistência ao longo dos anos.

Ao entrar no museu, os vi-
sitantes já serão impactados 
com um grande painel com 

mais de 20 metros feito pela 
multiartista e grafiteira paulis-
tana Soberana Ziza, intitulado 
Fio da Memória. Inspirada na 
força das palavras das mulhe-
res negras de Geledés, ela fez 
uma obra que retrata a proje-
ção da mulher negra. Na mos-
tra também será abordado o 
período colonial, a imprensa e 
literatura negra, as expressões 
artísticas retratadas nos gru-
pos e escolas de samba, teatro 
folclórico, bailes blacks e hip 
hop, o perío do da repressão, 
as perseguições às práticas re-
ligiosas de matrizes africanas 
e afro- brasileiras, a sequência 
da redemocratização e da nova 
república além do feminismo 
negro e diferentes reivindica-
ções de mulheres negras.

Serviço:
Exposição: Memórias do  
Fu tu ro: Cidadania Negra, 
Antir racismo e Resistência.
De 4/6/2022 a 8/5/2023.
Entrada livre e gratuita para 
todas as idades. Local: Me-
mo rial da Resistência de São 
Paulo, no Largo General Osó-
rio, 66 - Santa Ifigênia. Aber-
to de: quarta a segunda-feira, 
das 10 às 18 horas (fecha às 
terças-feiras). 
Os ingressos do Memorial es-
tão disponíveis no site (memo-
rialdaresistenciasp.org.br) e 
na bilheteria do prédio.
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Painel Fio da Memória, que será exposto no Museu da Resistência


